
Side 1 af 8 
 

Glostrup Lærerforening, DLF kreds 10, Fraktion 4 

 

 

 

 

Invitation til heldags pensionistsommertur 

onsdag d. 17.8.2022 

 

Efter et par års ufrivillig pause kan vi nu igen invitere til heldags sommertur! 

Turen går til det frodige Lolland, hvor vi starter med rundvisning i den stilfulde Maribo 

Domkirke. Efter rundvisningen vil der være mulighed for at deltage i middagsbønnen eller 

at gå en tur ned til Søndersø – eller måske begge dele. 

Frokosten (smørrebrød med drikkevarer) indtages på Café Lysemose ned til Nørresø. 

Herfra går turen mod nordvest til Richard Winthers Hus i Vindeby, hvor der bydes på 

rundvisning og kaffe. 

Tidplanen for turen ser således ud: 

08.30 (præcis):  Afgang med bus fra Glostrup Station 

10.30:   Besøg i Maribo Domkirke 

12.45:   Frokost på Café Lysemose 

15.30:   Besøg i Richard Winthers Hus 

18.30 (ca.):  Hjemkomst til Glostrup Station 

Pris: Kr. 350,- (dækker bustur, entreer og omvisninger samt frokost inkl. drikkevarer). 

Tilmelding senest d. 3.8. 

Tilmelding og betaling foregår ved, at du indbetaler beløbet til MobilePay 5311WU. – Husk 

at skrive dit navn i kommentarfeltet. 

Har du ikke MobilePay, foregår tilmeldingen med SMS til Jan Andreasen 29 61 43 82. 

Samtidig indbetales pengene på konto 2275 5160002574. 

Tilmeldingen er bindende, men skulle du blive forhindret, må du meget gerne sende en 

SMS til Søren 29392627, så vi ved, at vi ikke skal vente på dig. 
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Maribo Domkirke 
Historie 
 
Fra klosterkirke til domkirke 
Vi skriver den 24. maj 1416. Vadstena Klostrets fader er netop vendt tilbage til Sverige efter et besøg på 

Lolland, hvor han har grundlagt et birgittinsk kloster. 

Takket være en donation fra Danmarks første kvindelige regent, Dronning Margrethe I, kan kirken og 

klostret opføres samtidig, og det omfattende byggeri kommer til at strække sig op gennem det meste af 

1400-tallet. I dag står kirken stadig som et markant vidnesbyrd om middelalderens stærke gejstlige 

traditioner, mens munkeklostret er helt borte, og nonneklostret kun er en ruin. 

Med sin beliggenhed ved Maribo Sø, sine kamtakkede gavle og sit himmelstræbende kirkerum er Maribo 

Domkirke et af landets smukkeste gotiske bygningsværker. 

Kirkens ældste dele består af koret og skibets første vestlige fag, men allerede i slutningen af 1400-tallet har 

man forlænget kirken mod øst og afsluttet den store østgavl med tre spidsbuede vinduer øverst. Det høje, 

spinkle vestvendte tårn, blev oprindelig opført i 1500-tallet, men senere nedrevet og genopført i 1891 i 

forbindelse med en gennemgribende restaurering. 

Den hellige Birgitta af Vadstenas idé var, at nonner og munke skulle kunne leve i et åndeligt, men ikke 

fysisk fællesskab. Derfor blev klosterkirken opført således, at munke og nonner var adskilt af en mur og 

havde hver sit kor i kirken. 

Endnu i dag kan man se mange spor efter fortiden i Maribo Domkirke, bl.a. et røgelseskar, en abbedhue og 

en kalk med indgraverede passionsscener, der muligvis er en gave fra Margrethe den 1. 

Efter reformationen i 1536 blev klostret nedlagt og fik i stedet funktion som et adeligt frøkenkloster indtil 

1621. På det tidspunkt var klosterkirken allerede blevet byens sognekirke. I 1803 blev den stiftskirke for 

Lolland-Falster Stift, og endelig i 1924 blev den ophøjet til domkirke. 

 

 

https://www.maribodomkirke.dk/fileadmin/_processed_/6/2/csm__DSC9551_6b809ec177.jpg
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Tekstilerne i Domkirken 
Udsmykning af Maribo Domkirke bestående af antependium, kortæppe, knæfald og bænkehynder samt 

tæppe til prædikestol designet af tekstildesigner Nina Hart. www.ninahart.dk 

Antependiet er udført i hør, silke og phosphoriserende tråd på eget atelier i samarbejde med væver Isabel 

Abos Madsen. 

http://www.ninahart.dk/
https://www.maribodomkirke.dk/fileadmin/_processed_/e/8/csm__DSC9472_9fb44e9163.jpg
https://www.maribodomkirke.dk/fileadmin/_processed_/5/f/csm_0f957d0d-6ddd-4dd7-afca-cf3437e0fa14_90e00db4d0.jpg
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Kortæppet er udført i ren norsk spellzauuld på Statens Værksteder for Kunst og Håndværk af væverne Isabel 

Abos Madsen, Dorthe Greisen og Berthe Forchhammer. Broderi udført i Selskabet for Kirkelig Kunst. 

 

Klokkeringning 
Man skal ikke have været længe i Maribo, før man bemærker kirkeklokkerne ved Domkirken. 

De ringer flere gange om dagen efter en helt speciel "ringeskik". 

Foruden ved solens op- og nedgang kl. 07 og kl. 19, ringes der daglig med kirkens klokker klokken 10, 12, 

14 og 17. 

Denne specielle ringeskik har været overleveret gennem århundreder, og følger rytmen for de oprindelige 

middelalderlige tidebønner. 

 

Kirkens østgavl 

 

 

 

Domkirkens brede østgavl skyldes de anvisninger, som Den Hellige Birgitta gav for byggeriet af kirken. 

Hun ønskede, at alle kirkens tre skibe (hovedskib og sideskibe) skulle være under samme tag. 

På gavlen ses spor af to hvælvingsfag fra en forsvunden to-etages kapelbygning. De to indgangsdøre var 

beregnet for almindelige kirkegængere, døren mod nord var for kvinder, og den mod syd var for mænd. 

Birgitta kaldte dem "Syndsforladelsens porte". 

I gavlen er der indmuret en granitsten med et sengotisk relief, der forestiller Kristus på korset, omgivet af 

sol, måne og alle marterredskaberne. Det er uvist, om stenen altid har været anbragt på dette sted. Man ved 

heller ikke, hvad meningen med hullet i stenen har været. 
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Domkirken set fra nordvest 
 

 

I tredje fag fra øst kan man se spor af "Nådens og Ærens port" - den dør, som nonnerne skulle igennem til 

deres daglige tjenester i kirken. 

I hjørnet mellem koret og det nordre sideskib er der spor efter tag og hvælv i klostrets skriftemålsbygning, 

en bygning med halvtag. I fjerde fag fra øst ser man overgangen fra anden til tredje byggeperiode. 

I forgrunden ses ruiner af den ene af de to store klostergårde, der hørte til nonneklostret. I dag er disse 

fundamenter de eneste minder om det meget store klosteranlæg, der omgav Maribo Domkirke på både nord- 

og sydsiden af kirken. 

Efter at den protestantiske jomfrustiftelse blev nedlagt i 1621, forfaldt klostrets bygninger, og hen imod 

slutningen af 1600-tallet havde byens borgere købt og genanvendt sten og tømmer fra de fleste af 

nonneklostrets bygninger. 

 

Domkirkens indre set mod vest 

 

Kirkerummet minder om en såkaldt "hallekirke", idet de tre skibe er omtrent lige lange og lige høje. 

 

I overensstemmelse med den birgittinske tradition for klosterbyggeri havde kirken to kor. Munkenes kor lå i 

vestenden, seks trin højere end skibets gulv. I middelalderen har trinene været meget bredere end de 

nuværende trin, som stammer fra forrige århundredes restaureringer. På hvert trin skulle der stå to 

https://www.maribodomkirke.dk/fileadmin/_processed_/2/5/csm_maribo_domkirke_1_3_fdc267c7f9.jpg
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apostelaltre, forskudt i forhold til hinanden. Lige under triumfbuen stod munkenes hovedalter, som var 

indviet til apostlen Peter. 

En trappe i korets sydvæg førte ind til en to-etages bygning, som nu er revet ned, og den trappe kan have 

været munkenes indgang fra klostret. Birgitta kaldte munkenes indgang fra klostret for "Forsoningens og 

Mildhedens port". 

På højde med prædikestolen findes siden november 2013 et helt nyt orgel - anbragt på balkonen i kirkens 

nordside og med spillebordet anbragt på kirkegulvet. Det nye orgel kan dels spilles selvstændigt, dels fra det 

store orgel og synkront med dette. Det nye orgel er bygget af Carsten Lund og har 15 stemmer foruden 

talrige kombinationer og koblinger, så den samlede brugsværdi udgør en effekt som omkring 30-40 

stemmer. 

 

Det birgittinske kloster 

 

Nonnernes kor befandt sig på et pulpitur i kirkens østlige ende. Over de lave hvælv stod deres hovedalter, et 

Maria-alter, som nu er i Engestofte Kirke lige uden for Maribo. Altertjenesten blev forrettet af præstemunke, 

der kom op til Maria-altret ad gallerier langs kirkens syd- og nordvæg. De 60 nonner må have haft plads på 

et stort pulpitur, som var bygget ud i kirken. Der er ingen spor af det i dag, men det har formentlig været af 

træ. Ved galleriet på kirkens nordvæg ses spor af "Nådens og Ærens port", som Den Hellige Birgitta kaldte 

nonnernes indgang fra klostret til kirken. 

Orglet er grundlagt i 1865 af Knut Olsen og senere ombygget to gange af firmaet Starup, inden det i 1985 

fik sin nuværende opbygning, udført af Carsten Lunds orgelbyggeri. Orglet har 50 stemmer og er sidst i 

2002 udbygget med et nyt spillebord med utallige kombinationer, som forøger orglets brugsværdi og gør det 

til et af de mest velegnede orgler i hele Skandinavien til fransk romantisk musik. 

På billedet ses på begge sider af østvinduet de 24 piber, som hører til i den dybeste oktav i de to 32-fods 

stemmer, tuba og bordun. De dybeste toner klinger helt nede omkring 16 hertz. 

 

Bolig for en kongedatter 
Efter at den fængslede kongedatter, Leonora Christina, i 1685 var blevet løsladt fra det berygtede Blåtårn i 

København, tog hun ophold i det gamle munkekloster syd for kirken. Her færdiggjorde hun sit imponerende 

erindringsværk, Jammers Minde, der stadig er en hjørnesten i dansk litteratur. 

Da Leonora Christine døde i 1698, fik hun en mindeværdig begravelse fra kirken, og hendes grav kan ses 

inde i kirken. Så sent som i 1935 blev der rejst en mindesten ved domkirkens vestgavl. På stenen findes en 

inskription med et vers, som kongedatteren selv skrev under opholdet i Maribo: 

Ey noget synnis tungt 

For Ecte kierlighed 

Trofasthed er den dyd 

man ej for blues Wed 
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RICHARD WINTHER = Rdo 
 
Rdo blev født i 1926 på Lolland. I 1993 købte han det nedlagte alderdomshjem i Vindeby. Richard indrettede sig med bolig, atelier 
og en omfattende samling af effekter. 
Han udførte et stort antal malerier på vægge og lofter, og fortsatte med sit kunstneriske arbejde i huset til sin død i 2007.  
 

Huset i Vindeby har været kunstneren Richard Winthers hjem fra 1993 til 2007. Det fungerede som både atelier, 
værksted, kunstkammer og beboelse. 
I 1995 udsmykkede han ca. 70 m2 med 56 loft- og væg-malerier. Motiverne er næsten alle hentet fra Ovids 
fortællinger. 
   

 

RICHARD WINTHER = Rdo 
1926 Født I Maribo 
1947 Medstifter af Linien II 
1961 Medstifter af Den Eksperimenterende Kunstskole 
1962-66 Redaktør af tidsskriftet Hvedekorn 
1968-70 Medlem af udsmykningsudvalget, Statens Kunstfond 
1975-76 Gæsteprofessor, Det Kgl.Danske Kunstakademi 
1980-86 Professor v/Det Kgl. Danske Kunstakademi 
1993 Flyttede til Vindeby 
2007 Død i Vindeby 

REPRÆSENTERET 
Statens Museum for Kunst 
Den Kongelige Kobberstiksamling 
NY Carlsberg Glyptotek 
Aarhus Kunstmuseum 
Esbjerg Kunstmuseum 
Fuglsang Kunstmuseum 
Fyns Kunstmuseum 
Silkeborg Kunstmuseum 
Skive Kunstmuseum 
Herning Kunstmuseum 
Kastrupgaardsamlingen 
Det Danske Akademi i Rom 
Sygeplejeskolen, Næstved 
Gl. Holtegaard 
  
TILDELT 
1997 Thorvaldsen Medaillen 
1992 Prins Eugen-medaljen 
1988 Arthur Köpkes Mindefond, stiftet af Den danske Radeerforening. Se mere her 
1974 Statens Kunstfonds livsvarige ydelse 
1971 Eckersberg Medaillen 
  
UDDANNELSE 
Det Kongelige Danske Kunstakademi 1945-57 
Studier af tibetansk sprog ved Københavns Universitet 1960-64 
Studier af tibetansk ikonografi ved Nationalmuseet 1964-67 
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For yderligere information om denne spændende – og måske oversete –  kulturinstitution 

søg på www.rdo-huset.dk 

 

Næste tur: Dato for turen i september udmeldes i løbet af juni. 

 

Venlig hilsen  

Gerda, Jan, Jens og Søren     

 

 

  

 

http://www.rdo-huset.dk/

